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FATIMAZOHRA INRISSI Z MAROKA UŽ MĚSÍC POMÁHÁ PŘI VÝUCE FRANCOUZŠTINY NA HODONÍNSKÉM GYMNÁZIU A O MORAVSKÉ KUCHYNI ŘÍKÁ:

Velice mi chutná kapr a bramborový salát
PETR TUREK

Hodonín – Od dubna mo-
hou studenti hodonínského
gymnázia potkávat nejen na
chodbách, ale i ve třídě no-
vou tvář sympatické cizinky.
Sedmadvacetiletá asistentka
z Maroka Fatimazohra In-
drissi bude pomáhat s výu-
kou francouzštiny do konce
června.

Proč jste si ke stáži vybrala
právě Českou republiku a Hodo-
nín?

Je to země, kterou jsem
nikdy nenavštívila a toto
byla příležitost to napravit.
Předpokládala jsem, že tady
toho bude hodně k vidění,
například zámky, hrady a
samozřejmě Praha. O Ho-
doníně jsme věděla, že je na
hranici a kousek od Ra-
kouska i Maďarska, což
skýtá možnost navštívit
další země.
Jakou jste měla přípravu?
Sháněla jste průvodce?
Nemyslela jsme, že

všechno bude tak rychlé.
Český konzulát v Maroku je
otevřený jen dva dny v
týdnu, tak jsem se domní-
vala, že vyřízení víz bude
trvat delší dobu. Jenže ráno
jsem odcházela z konzulátu
a večer jsem už odlétala.
Prvního jsem nastoupila.
Jaké jsou vaše dojmy po třech
týdnech pobytu na Moravě?
Je to tady sympatické a

líbí se mi zde. Jen počasí je
naprosto jiné než v Maroku.
Kam už jste stihla zavítat
mimo školu?
Byli jsme v Buchlovicích

na zámku, na degustaci vína
v Miloticích, kde to bylo ta-
ké hezké. Taky jsem navští-
vila vesničky v okolí Kyjova
a sázela jsem brambory.
Jaké je podle vás moravské
víno ve srovnání s maroc-
kým?
Je daleko méně kyselé.

Vaše víno je moc dobré. U
nás se vyrábí jen jedna
značka vína, a to je nesrov-
natelné.
Jaký je váš další program?
Chtěla bych navštívit ješ-

tě další košt (smích). A če-
kám, až bude hezčí počasí,
abychom mohli jet do Brna,
do Prahy a ještě bych chtěla
do Vídně a Budapešti.
A ve škole...?
Je to tady sympatické, líbí

se mi studenti. Taky se mi

líbí, že vyučovací hodina tr-
vá pouze pětačtyřicet minut.
V Maroku totiž trvá pětapa-
desát až sto dvacet minut,
což je těžší na udržení kon-
centrace. I profesoři jsou
sympatičtější tady. Jsou i
lepší vztahy mezi studenty a
pedagogy.
Je i celý školský systém jiný
v Maroku a České republice?
Máme jen tři roky střední

školy a vy čtyři. Navíc jsou u
nás arabské, španělské a
francouzské školy, a ty jsem
navštěvovala. Ten fran-
couzský systém je velice
podobný českému, a to už
od školky. Téměř celou vý-
uku jsme měli ve francouz-
štině, jen dvě hodiny byly
arabštiny. U maturity mají
ale některé předměty
v arabštině vyšší koeficient.
A máte i berberštinu?
Nyní je povinná v zá-

kladních školách. Pojetí dě-
jin je však hodně ovlivněné
podle toho, kdo je učí a
podle jakých učebnic.
Jaké jsou vaše pocity z hodo-
nínských studentů a na co se
vás nejčastěji ptají?
Zdá se mi, že nejsou příliš

stresovaní. Otázky často
směřují na tradice a na

srovnávání se zdejšími. Ně-
kdy tak zapomínají na to, že
naše země je muslimská.
Dá se srovnat vaše aklimati-
zace v Česku s tou, když jste
studovala v Jižní Korey?
Na tamní univerzitě byli

studenti ze všech konti-
nentů a všichni mluvili an-
glicky. Velice rychle jsem se
přizpůsobila a cítila jsem se
tam jako Evropanka. Tíhnu
totiž více k evropské kultuře
než k Africe, což je asi za-
příčiněné vzděláním.
Můžete představit region,
odkud pocházíte a co by
mohlo být největšími lákadly
pro naše turisty?
Pocházím z hlavního

města, z Rabatu, kde je do-
posud znatelný otisk z ob-
dobí vlády Almohadů. Je to
také kousek od Casablanky,
kterou pojmenovali podle
bílého domu Portugalci.
Velice známý je také Mara-
kéš, kde se mísí moderní a
tradiční architektura. Říká
se mu červené město, které
je živé a plné různých
představení. Horské oblasti
jsou v Evropě i s chatami,
kde se dá lyžovat. Saharské
regiony lákají na exkurze do
pouště a vyjížďky na vel-

bloudech. Kamarádi jezdí do
pouště na víkendy. Naše
země má prostě všechno.
Mísí se tady tradice s mo-
dernou, jsou u nás jak ženy
zahalené, tak ty, co chodí
v šortkách.
Jak je to tedy u vás se zaha-
lováním žen?
Například některé spo-

lečnosti, jako jsou banky,
neakceptují zahalené ženy.
I ty, co zahalené chodí na
veřejnosti, tak to není kvůli
náboženství, ale spíše kvůli
tradici.
Maroko patří mezi nejbohatší
země Afriky. Stává se tedy
útočištěm pro emigranty
z okolních zemí?
Ano, nyní je jich u nás

hodně. A také v Maroku
pracují. Sice chtějí do Špa-
nělska, ale to je vrací, pak
zůstávají v ilegální situaci.
Pro studenty je to ale jed-
noduché, ti studovat mo-
hou, a také pro ty, co mají
diplomy a vzdělání, protože
mohou hned pracovat. Ale
ne vždy dostanou práci,
kterou chtějí, takže pak po-
máhají na stavbách a po-
dobně. Většinou přicházejí
ze Subsaharské Afriky.
V současnosti je populární

orientální gastronomie. Na
jaké dobroty láká marocká
kuchyně?
Hlavním jídlem je kuskus,

dále je to tažin, tedy tepelně
upravené maso, zelenina ve
speciální nádobě. Připravuje
se dvě až tři hodiny. U Ma-
rokánců je velice oblíbené
skopové a hovězí maso, ry-
by v oblibě výrazně zaostá-
vají. Jedí se maximálně jed-
nou za týden. Dříve se u nás
prodávalo i vepřové, a pak
se to zakázalo. V supermar-
ketech se ale výjimečně ob-
jeví. A taky jsem ho zkusila.
V Maroku ale lidé více tole-
rují konzumaci vína či al-
koholu než vepřového masa.
A sladkosti a pití...
Dost se používá mandlové

těsto, med. Nejčastěji se pije
mátový čaj, pak káva, koka
kola a čaj. Ten popíjím i ta-
dy. Mezi mladými jsou po-
pulární vodní dýmky, které
se kouří ve speciálních ka-
várnách.
A jsou v Maroku nějaká
omezení pro kuřáky?
Je to u nás problém,

zvláště pro některé turisty,
kouří se totiž v devadesáti
procentech kaváren a barů.
Nekuřácké prostory se vy-

skytují opravdu velice zříd-
ka. Sice se o tom debatuje,
ale nepatří to mezi urgentní
problémy. Horší je množství
nedopalků, které jsou na
zemi.
Byla byste ráda, pokud by se
u vás zavedlo třídění odpadu,
podobně jako u nás?
Ano, přemýšlela jsem o

tom už dávno, ale zatím to
u nás není dotažené. Pro-
blém je v tom, že i když se
podaří odpad vytřídit, tak
nejsou dostatečné fondy na
následné zpracování. Jen mě
překvapilo, když jsem se
vrátila z Korey, že u nás za-
kázali igelitové sáčky.
V poslední době není příliš
slyšet o úspěších marockých
sportovců. Jak se jim daří?
Hodně marockých fotba-

listů hraje ve francouzských
klubech. Fotbal je tak hodně
sledovaný v televizi, oblíbe-
né jsou také hlavní tenisové
turnaje, zvláště Rolland
Garros. Nyní se daří maroc-
kému kickboxerovi v Ně-
mecku a také máme dobré
vytrvalostní běžce.
Ještě bych se chtěl zeptat na
vaše dojmy z moravské ku-
chyně...
Velice mi chutná kapr s

bramborovým salátem. Líbí
se mi, jak je vaše jídlo
mastné a dobře okořeněné.
Chutná mi i pivo a víno.

Fatimazohra
Idrissi

a 27 let, rodačka z maroc-
ké metropole Rabatu
a v Maroku vystudovala
podle amerického systému
bakaláře.
a navazující magisterské
studium absolvovala v Jižní
Korey.
a po stáži na hodonínském
gymnáziu, ke které ji při-
zvala francouzštinářka
Monika Mikulincová, chce
učit, nebo ve Francii po-
kračovat v doktorandském
studiu.
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